
استمارة موافقة: عملية شفط الدهن

شفط الدهن هي طريقة جراحية تهدف الى ابعاد تركزات الدهن االضافي من مناطق محددة في الجسم.
العملية ال تعتبر بديال للنزول بالوزن, في اعقاب شفط الدهن يحتمل احيانا, ان تكون حاجة الزالة جلد اضافي. العملية تجرى 

بتخدير كامل, في منطقة او موضعي.
اسم المعالج/ة:______________________ رقم الهوية_____________

انني اصرح واصادق بذلك انني حصلت على الشرح اعاله بشكل مفصل شفهيا من الدكتور___________________
عن عملية شفط الدهن من منطقة_______________( فيما يلي :" العملية الرئيسة").

شرحت لي طرق العالج البديلة الممكنة في ظروف الحالة بما في ذلك : قطع الجلد والدهن االضافي, والمخاطر في كل من 
االجراءات هذه والفحوصات والعالج المرتبط بذلك.

شرحت لي نتائج متوقعة وقيود مقدرة تعديل العملية, أي, احيانا الشفط ال يوصل الى النتيجة المرغوب فيها و/او تظهر 
بتقلصات غير متناسقة للجلد  وظهور ثقب و/او تغيير اللون, نتوءات و/او تجويفات على سطح الجلد. في شفط الدهن الثنائي 

يمكن حدوث عدم تناسق.
انني اصرح واصادق انه شرحت لي االعراض الجانبية بعد العملية الرئيسة بما في ذلك الوجع, غثيان وتقيؤ, عدم راحة, 

وتغييرات, تزول او دائمة,
في شعور الجلد. شرح لي انه في اماكن ادخال جهاز الشفط سيبقى جرح. الجرحات التي ستبقى تعتمد على نواع جلدي 

وخصائص عالجية به
وهناك حاالت ستتطور جرحات تكتلية ( حمراء, ظاهرة وتثير الحكة).

ايضا شرحت لي المخاطر الممكنة بما في ذلك : نزيف, تلوث وتجمع سوائل (مصل الدم) في مناطق شفط الدهن منها. ايضا 
يحتمل, الحاق اضرار للجلد, التهاب وريدي, خفيفة وعميقة وفي حاالت نادرة جدا صمات للرئة والمخ, ايضا مثل الدخول الى 

عمق البطن او الصدر, حتى الموث.
انني اعرب عن موافقتي لتنفيذ العملية الرئيسة.

شرح لي ان العملية تجرى بتخدير موضعي وتاثير عميق, او تخدير عام وان الشرح حول التخدير العام يقدم لي من قبل 
المخدر.

انني اصرح واؤكد ايضا بذلك انه شرح لي وانني افهم انه يوجد احتمال خالل مراحل العملية الرئيسة ان يتضح وجود حاجة 
لتوسيع اطارها, تغييرها او

اتخاذ اجراءات اخرى او اضافية من اجل انقاذ الحياة او منع ضرر جسدي, بما في ذلك عمليات جراحية ال يمكن توقعها حاليا 
بشكل مؤكد او كامل, اال

ان معناها اوضح لي. لذلك انني اوافق على نفس التوسيع, تغيير او تنفيذ اجراءات اخرى او اضافية, بما في ذلك عمليات 
جراحية يعتقد الجراح انها

حيوية او ضرورية خالل العملية الرئيسة.

انني اوافق على تصوير صور قبل وبعد العملية لحاجات علمية, توثيق وتعقب.  

شرح لي ان الطب والجراحة التجميلية تحديدا, ال تعتبر علما دقيقا, وانه ال يمكن قطعيا منع مضاعفات ونتائج غير مرغوب 
فيها. الجراح يتعهد بالمعالجة باخالص في أي مضاعفات او نتائج غير مرغوب فيها. اال انه, اوضح لي انه لن يمنح تعويض 
مالي من أي نوع, بسبب مضاعفة او نتيجة غير مرغوب بها بعد العملية. ايضا لن تمول اضرار مالية او اخرى ستحدث من 
جراء العالج مثل فقدان ايام عمل, شراء ادوية, سفريات خاصة, نقاهة, و/او كل ضرر مباشر او غير مباشر  سيحدث بعالقة 

مباشرة او غير مباشرة لنتيجة العالج الذي اعبره.

LIPOSUCTION טופס הסכמה   : ניתוח לשאיבת שומן



اذا ما تقرر بعد فترة النقاهة التي تستمر حوالي سنة انه توجد حاجة لتعديل, فان العملية ستجرى بموافقة الطرفين وبقيمة 
استعمال غرفة العملية فقط.

انني اتعهد االستمرار في متابعة دوري لدى الطبيب الجراح او الطبيب المعالج كما يحدد, واالعالم في الموعد عن أي 
تغيير غير متوقع خالل النقاهة.

انني اصادق انه كان لدي الوقت لتصفح والحصول على راي اخر حسب اختياري.
توقيع المعالج / الوصي في اليوم االول الستقبال االستمارة:__________

تاريخ:_____________ساعة:______________
توقيع المعالج / الوصي للمرة الثانية :______________

تاريخ :_____________ساعة:_________________
انني اصرح انني شرحت للمعالج/الوصي كل ما ورد اعاله بالتفصيل المطلوب وان التوقيع تم بعد ان اقتنعت ان شرحي 

فهم بالكامل.
خاتم وتوقيع الطبيب______________تاريخ:____________________ساعة:_________
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